Nyhetbrev 3 2017
Hej,
Det har varit fullt upp i klubben den senaste tiden därav ett litet försenat nyhetsbrev.
I slutet av april och början av maj har vi hunnit med att arrangera en lyckad dressyrtävling
och en lika lyckad hopptävling. Båda på Ryttarstadion.
Vädergudarna var för en gångs skull med oss och det kom många fina ekipage. Vår duktiga
junior Elin Lindén på Ztradivarius knep hem segern i LA:3 och vinnare i andra klassen, LB:3
blev Natalie Ekroth på Laerkenborgs Sunshine från Dressage Club Ridsportförening.
Hopptävlingarna flyttades till grusbanan och även här hade vi flera hemmaekipage
placerade.
0.90 bed. A, Alexandra Martinsson på Lesly VD Bisschop
1.00 bed. Två faser A:0/A:0:
En andra plats till Sara Hofmann på Roxinetto och en sjätte plats till Emilia Johansson på
Snyggve.
I avd B var Alexandra Martinsson på Lesly VD Bisschop felfri.
1.10 bed. Två faser A:0/A:0
En fjärde plats till Cecilia Settergren på LT Zarena, en femteplats till Emilia Johansson på
Snyggve och en sjunde plats till Anki Mac Pherson på Quick Quest.
I avdelning B gick Sofia Norrthon på Cabo San Lucas och Cecilia Settergren på Messi felfria.

Vidare så har vi även hunnit med detta i de olika sektionerna:
Dressyr
 Div II laget red andra och sista omgången den 6 maj på Sandö Sportryttarförening.
Laget hade några missar och lyckades inte placera sig.
 I planeringen ligger nu Ryttarstadionsmästerskap Gustav Svallings
vandringspris. Vi återkommer med datum för det.

Hoppning
 Allsvenska hoppningen har gått bra. Div II laget kom 3:a totalt.
 Och en 2:a plats senast för Div I laget innebär att SFK har kvalificerats till
finalomgången som går av stapeln i Eskilstuna (Sundbyholms Travbana) 26-27/5.

Övriga kommande aktiviter
 Fälttävlan kommer att arrangeras 9 – 10 september. Martina Dannberg som är
kandidat blir banbyggare under överinseende av Björn Kastenman. Det kommer att
bli en arbetshelg inför tävlingarna. Martina annonserar ut vilket datum det blir på
Facebook.




Working Equitation tävling 23 – 24/9, mer information kommer senare.
Gryningsritten 2017 är nu till helgen.
SFK inbjuder till en ritt i Stockholms innerstad i "gryningen" lördagen 27/5.

Stockholm Equestrian Games – Ryttarspelen
9-11 juni är det som ni vet dags för Ryttarspelen igen. Vill du vara med hör av dig till
tävlingsledaren Björn Beckman bjornbeckman1@gmail.com
eller till Benny Säldemar bennyss@icloud.com
Ett stort tack till alla er! Prata gärna med era vänner om Stockholm Equestrian Games så
kan vi bli fler. Det finns alltid utrymme för goda insatser.
Följ gärna Ryttarspelen på Facebook för de senaste uppdateringarna.

